
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS POSĖDŽIO 

DARBOTVARKĖ 

 

2010 m. vasario 11 d. 11 val. 

(Alytaus apskrities viršininko administracija, posėdžių salė, 2 a.) 

 

1. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.  

Trukmė –  5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

2. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemonę „Vandens telkinių 

būklės gerinimas“. 
Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

3. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemonę „Savivaldos transporto 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėjas:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Regiono 

ekonomikos, socialinio vystymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Vidas Raštikis 

 

4. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Socialinio būsto plėtra 

ir jo kokybės gerinimas“. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėjas:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Regiono 

ekonomikos, socialinio vystymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Vidas Raštikis 

 

5. Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Nestacionarių 

socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje Jurgita Butrimaitė 

 

6. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašo keitimo pagal priemonę „Daugiabučių namų 

atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. 
Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje Jurgita Butrimaitė 

 

7. Dėl Alytaus regiono sąrašų keitimo pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų 

renovavimas regioniniu lygiu“. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėjas:  



Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Regiono 

ekonomikos, socialinio vystymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Vidas Raštikis 

 

8. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemonę „Praeityje užterštų 

teritorijų tvarkymas“. 
Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Struktūrinių fondų valdymo 

skyriaus vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje Jurgita Butrimaitė 

 

9. Dėl Alytaus regiono projektų sąrašų keitimo pagal priemonę „Regioninės plėtros 

tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai 

plėtros planai“. 

 Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

10. Dėl Alytaus regiono plėtros plano 2008-2010 m. priemonių papildymo. 

Trukmė – 5 min. 

Pranešėja:  

Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento direktorė 

Vilija Vervečkienė 

 

11. Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymą pirolizės būdu. 

Trukmė – 10 min. 

Pranešėjas:   

UAB „ Naftos grupė“ atstovas 

 

12.  Informacija apie atliekų pertvarkymo gamyklos statybos galimybes.  

Trukmė – 10 min. 

Pranešėjas:   

UAB „ Gintauto statyba“ atstovas 

 

13. Kiti klausimai. 

 

Pirmininkas      Algimantas Bražionis 
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